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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Pohjois-

Pohjanmaalla 

Valmiuksilla vauhtia työllistymiseen –hankkeen loppuseminaari 25.2.2020 klo 9-

15, Oulu, HILIKKU, osoite Kasarmintie 8h 

Seminaarissa puhujina mm.: 
• FT Anne-Mari Souto, maahanmuuttajien ohjauksen, koulutus- ja urapolkujen etnistymisen eh-

käisyn asiantuntija 
• Palvelupäällikkö Annukka Jamisto, Maahanmuuttajien Osaamiskeskus, Omnia   
• Monikulttuurisen työn koordinaattori Priyanka Sood, Oulun kaupunki 
• MHSc Aaltje Bos, ContextCare 
• Tubettaja Kirill Sultanshin 

 
www.facebook.fi/vavahanke 
 
Ilmoittautuminen loppuseminaariin viimeistään 14.2.2020 mennessä. Ohjelma kotouttaminen.fi-sivuilla 

Järjestöt kotoutumisen tukena 12.3.2020, klo 12-15:30, Kirkkotorin koulutuskes-

kus, Asemakatu 5, Oulu 

Oulun kaupungin kotouttamisohjelman seurantaa ja päivitystä varten järjestetään järjestötapaaminen, 
jossa järjestöt pääsevät kuulemaan ajankohtaisista teemoista Oulun kaupungista ja kertomaan omat uu-
tisensa sekä kehittämään yhdessä Oulun järjestötoimintaa. Tervetuloa! 
Ilmoittaudu järjestötapaamiseen 9.3.2020 mennessä 

Seminaari rasisminvastaisella viikolla: Näkökulmia rasisminvastaiseen toimin-

taan 17.3.2020, Aleksikulma, Oulu 

Seminaarissa puhujina Markus Himanen Helsingin yliopistosta, Peter Kariuki Valtakunnallisesta ETNOsta 
Oikeusministeriöstä ja Michaela Moua Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta. Lopullinen ohjelma 
julkaistaan pian. 
Ilmoittaudu Näkökulmia rasisminvastaiseen toimintaan -seminaariin 10.3.2020 mennessä 

S2-oppilaan opetus ja arviointi, 26.3.2020 klo 9.00–15.00, Kuusamo 

Kouluttajana mm. Katri Kuukka Opetushallituksesta 
Tilaisuuden tiedot tarkentuvat AVI:n koulutussivuille.  
Ilmoittautuminen S2-oppilaan opetus ja arviointi -koulutukseen 17.3.2020 

Oulu Conference on Diversity and Dialogue - Migration and participation 14.-

15.52020, Oulun yliopisto 

Diversity and Dialogue -konferenssi kutsuu tutkijoita, paikallisia toimijoita, poliittisia päättäjiä ja kansa-
laisjärjestöjen edustajia lähettämään tiivistelmän (korkeintaan 300 sanaa) esitelmäehdotuksestaan. Kon-
ferenssiesitelmät voivat käsitellä niin ennakkoon määriteltyjen työryhmien teemoja kuin muita konfe-

http://www.facebook.fi/vavahanke
https://link.webropolsurveys.com/EP/01656E4F199ADA3E
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/20501815/VAVA_loppuseminaari/656b1f34-9c7b-3495-1403-15ab6bd5da9b/VAVA_loppuseminaari.pdf
https://link.webropolsurveys.com/EP/2EC1E35AACCF63B0
https://link.webropolsurveys.com/EP/98D72EADB39B3F12
https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-8&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_8_struts_action=/calendar/view_event&_8_redirect=https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_8_advancedSearch%3Dfalse%26_8_tabs1%3Devents%26_8_keywords%3D%26_8_delta%3D20%26_8_resetCur%3Dfalse%26_8_cur%3D127%26_8_struts_action%3D%252Fcalendar%252Fview%26_8_npage%3D123%26_8_andOperator%3Dtrue%26_8_shift%3D10&_8_eventId=15846756
https://link.webropolsurveys.com/S/73A65775EEAA5695
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renssin teemaan liittyviä aiheita. Konferenssin tavoitteena on luoda monitieteinen ja -alainen keskuste-
lufoorumi muuttoliikkeen, monimuotoisuuden, integraation ja rasismin käytäntöjen, narratioiden ja dis-
kurssien purkamiseen ja uudelleenrakentamiseen. Konferenssi on avoin kaikille aiheista kiinnostuneille 
niin tutkimuksen kuin käytännön parista. 
Tiivistelmät lähetetään nettilomakkeella 29. helmikuuta 2020 mennessä.  Seminaarin verkkosivut 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia Kainuussa 

Me ollaan avaimet lukkoihin -tapahtuma Kainuun Opistolla 19.3.2020 klo 12.15-

14.30 

Rasisminvastaisen viikon tapahtumassa ajamme yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja rasisminvastaisuuden 
sanomaa. Esiintyjinä ovat standup-koomikko ja juontaja Ali Jahangiri, kansanedustaja Merja Kyllönen, 
Kainuun nuoristovaltuusto, Unifive-bändi ja Vokaaliryhmä Etnika. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmai-
nen. Lisätietoa Kainuun opiston sivuilta. 

Raipe-hankkeen valtakunnallisten materiaalien julkistustilaisuus Kainuun Opis-

tolla 19.3.2020 klo 9.30-11.00.   

Raipe-hankkeen aikana on tuotettu materiaalia tukemaan perusopetuksessa opiskelevien aikuisten maa-
hanmuuttajien sujuvampaa siirtymistä työelämään työelämäjaksojen kautta. Lisäksi hankkeen aikana on 
luotu Internetin kautta käytettävä palvelu, joka yhdistää opiskelijoiden urapolkusuunnitelmat ja toiveet 
tulevasta elämästä työnantajien tarpeisiin työelämäjaksoja varten. Kohtauspaikka helpottaa työelämä-
jaksojen järjestämistä ja niiden tavoitteellistamista opiskelijoille, opetushenkilöstölle ja työnantajille. 
Lisätietoja Raipe-hankkeesta Kainuun opiston sivuilla. 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia muualla 

Suomessa ja verkossa 

Kotoutumisen tila Suomessa -seminaarin (11.2.2020) tallenteet ovat katsotta-

vissa 25.2.2020 asti 

Seminaarissa esiteltiin työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tammikuussa 2020 
julkaiseman Kotoutumisen kokonaiskatsauksen tutkimusartikkelien tuloksia. Samalla julkaistiin Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi 2018–2019 (FinMonik) -ra-
portti. Seminaarin tallenteet: Juhlasalin tallenne ja Karl Lindahl -salin tallenne   

Koulutus maahanmuuttajien kielitaidon arvioinnista 27.2.2020, Helsinki + Skype 

Valtakunnallisen koulutustilaisuuden tavoitteena on vahvistaa siihen osallistuvien osaamista 
maahanmuuttajien kielitaidon arvioinnista ja sen merkityksestä. Tilaisuudessa annetaan tietoa 
kielitaidon arvioinnista, pohditaan sen merkitystä eri osapuolien kannalta sekä arvioinnin ajoittumista ja 
erilaisia toteuttamistapoja. Arvioinnin toteuttamistapoja ja sisältöjä käsitellään myös maahanmuuttajien 
kotoutumista tukevien polkujen sekä arviointiperusteiden yhteneväisyyden näkökulmasta. 
 
Kohderyhmä: Aikuisille maahanmuuttajille kieli-, kotoutumis- ja luku- ja kirjoitustaidon koulutusta 
toteutettavien organisaatioiden (oppilaitokset, palveluntuottajat ym.) opetus- ja muu henkilöstö, 
kunnissa kotoutumisen parissa työskentelevät ammattilaiset sekä TE-toimiston asiantuntijat. 
Uudellamaalla toimivat voivat osallistua tilaisuuteen tulemalla paikan päälle, muilta alueilta Skypen 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FS%2F4123D153B0C90226&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtAPebCwYe3GU4kMo17a1AeP0S-w
https://sites.google.com/edu.oulu.fi/diversitydialogue/home?authuser=0
https://www.kainuunopisto.fi/me-ollaan-aveimet-lukkoihin-to-19-3-2020/
https://www.kainuunopisto.fi/hankkeet/
https://www.youtube.com/watch?v=21mxTU0fG_U
https://www.youtube.com/watch?v=j3UFXHrUdy0
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välityksellä (osallistumislinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuville). Ilmoittautuminen 19.2.2020 
mennessä. 
Tilaisuuden kutsu ja ilmoittautumisohjeet löytyvät  kotouttaminen.fi tapahtumakalenterista. 

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen, 26.3.2020 klo 9.00-

16.00, Vaasa + etäosallistumismahdollisuus  

Kielellinen ja kulttuurinen vastuullisuus on sitä, että ymmärtää kulttuurin ja kielen merkityksen kohtaa-
misissa ja niiden merkityksen identiteetille, huomaa kielihierarkiat ja pyrkii sosiaaliseen oikeudenmukai-
suuteen. Kouluttajina toimivat KT, Jenni Alisaari ja tohtorikoulutettava Heli Vigren Turun Yliopistosta. 
Koulutus on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen koulutukseen viimeistään 2.3.2020. Huom! Ilmoita 
osallistutko paikan päällä vai etänä.   

Ennakkotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään 23.4.2020  

Miten monialaista yhteistyötä voidaan kehittää tukemaan pakolaistaustaisten kuntalaisten kotoutumista 
ja palveluihin ohjaamista? Seuraavassa Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivässä esitellään 
monialaiseen yhteistyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja sujuvan yhteistyön 
haasteisiin.  
 
MIN 2020 Conference 28.-29.5.2020, Rovaniemi  

The Future of the Arctic Human Population: Migration in the North konferenssissa käsitellään 
muuttoliikettä pohjoisen näkökulmasta. Lue lisää konferenssista englanniksi Arktisen keskuksen sivuilta.  

 
Itä-Suomen yliopistossa on tarjolla kaikille avoin verkkokurssi ”Antirasismin 

perusteet”  

Antirasismin perusteet -opintojakso perehdyttää opiskelijat rasismiin, rodullistamiseen ja antirasismiin 
yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään rasismia, rotusortoa ja rodullistamalla 
tuotettua eriarvoisuutta. Opintojakson sisältö koostuu myös antirasistisen toiminnan kriittisestä reflek-
toinnista sekä antirasistisen pedagogiikan perusteista.  
Opintojakson kohderyhmänä ovat opettajat, nuorisotyöntekijät, sosiaalialan työntekijät, kansalaisjärjes-
töissä toimivat sekä muut erilaisten ihmisryhmien kanssa työskentelevät ammattilaiset tai sellaisiksi kou-
luttautuvat opiskelijat. Lue lisää Antirasismin perusteet -verkkokurssista digikampuksen verkkosivuilta.   

Save the date:   

Kotona suomessa hankkeen loppuseminaari 3.-4.6.2020, Helsinki ja verkkolähe-

tys.  

Ohjelmaa rakennetaan koko ajan ja se julkaistaan piakkoin kotouttaminen.fi sivustolla. 

Save the date:   

Pakolaistaustaisten ohjaus – hankkeen loppuseminaari 30.9.2020, Helsinki  

Minulla on nimi, historia ja tulevaisuus nimisen seminaarin ohjelmajulkistuksia voita seurata seminaarin 
facebook tapahtumassa.   

 

Toimijat tiedottavat  
 

ETNOn yhdistyshaku käynnistyy 17.2.2020 ja päättyy 20.3.2020  

Edellinen etnisten suhteiden neuvottelukunnan toimikausi (2015-2019) on päättynyt, ja uutta toimikautta 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4335039/Kutsu+ja+ohjelma+Koulutus+kielitaidon+arvioinnista+Helsinki+ja+Skype+270220_.pdf/d7a50cfb-f014-d3f6-31fb-4b15137634bb/Kutsu+ja+ohjelma+Koulutus+kielitaidon+arvioinnista+Helsinki+ja+Skype+270220_.pdf
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/c422fb71-1b9b-4635-88ef-a0d2ed687886?displayId=Fin1927538
https://www.arcticcentre.org/EN/events/MIN2020
https://digicampus.fi/course/search.php?search=antirasismin+perusteet&fbclid=IwAR09WxxfH1slDL_Rji3QOcuBaIY_jIU3JnrGok1JX3Q0dWI6inxTQdZb0nc
https://www.facebook.com/events/494656401469373/
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ollaan käynnistämässä. Rekisteröidyillä yhdistyksillä on mahdollisuus hakea valtakunnalliseen ja/tai alu-
eelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO) toimikaudelle 2020-2024. Lue lisää ETNOn toimi-
nasta oikeusministeriön verkkosivuilta. 
  
Tervetuloa Pohjois-Suomen ETNO:n hakuinfoihin, jotka järjestetään maanantaina 17.2.2020 Oulussa klo 
16-18.30, paikka Aleksinkulma, Iso Hansa –sali, Aleksanterinkatu 9 (sisäänkäynti sisäpihan puolelta) ja 
tiistaina 18.2.2020 Kajaanissa klo 16-18, paikka Teehuone Tsaikka, Kauppakatu 3 (kauppatorin kulmalla). 
Tilaisuudet vetää ETNO:n pääsihteeri Peter Kariuki oikeusministeriöstä. Kahvi/teetarjoilu. 
 
Tilaisuudet on tarkoitettu ensisijaisesti etnisten suhteiden neuvottelukuntaan hakemista suunnitteleville 
yhdistyksille, kuten maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen rekisteröidyille yhdistyksille sekä 
yhteisöille, kuten uskonnollisille yhdyskunnille. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös muut monikulttuuri-
suus- ja/tai kotouttamistyötä edistävät järjestöt. Lisätietoa www.oikeusministerio.fi/etno  
 

Welcome to "Entrepreneurship Simplified: How to start your business in Fin-

land"! 22.2.2020, 9.30 alkaen, BusinessAsema 

"Entrepreneurship Simplified" is an informative event for the international people of Oulu interested in 
freelancing, entrepreneurship, and self-employment. If you have a business idea, but don't know where 
to start from or whom to talk to - this is the right place for you! The event is organized by Oulun Seudun 
Uusyrityskeskus in cooperation with BusinessOulu.  
 
PROGRAM 
9:30 - Doors open 
9:45 - Introduction from Uusyrityskeskus & BusinessOulu 
10:00 - "Opportunities and limitations of your legal status", Henry Koivukangas, Senior Business Adviser 
at BusinessOulu 
10:30 - "How to fund your business?", Laura Meriläinen, Specialist in Business Development and Financing 
at BusinessOulu 
11:00 - Lunch break (lunch is not provided by the organizers) / Networking 
12:00 - "Taxation of businesses in Finland", Anu Mujunen, Communications Manager at Finnish Tax Ad-
ministration (Verotoimisto) 
12:30 - "Financial support for new entrepreneurs", Marko Selin, Business Customers Specialist at Finnish 
Employment Office (TE-toimisto) 
13:00 - Coffee / Networking 
  
The event will be held in English and is free of charge. 
Please, register before 17.02.2020 via Eventbrite 
For any questions, please, contact: Viera Karam, Oulun Seudun Uusyrityskeskus, p. +358 40 674 7862, 
etunimi.sukunimi@uusyrityskeskus.fi 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen 

osaamisala, 180 osp maahanmuuttajille PSK-aikuisopistossa 

Koulutus järjestetään 14.4.2020 – 29.4.2022 Oulussa.  
Hakeutuminen koulutukseen: Koulutukseen haetaan Te-toimiston kautta.  
Hakuaika on 27.1. – 13.3.2020.  
Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen, kielikokeeseen ja haastatteluun. Haastatteluun kutsutaan hake-
muksen perusteella.  

https://oikeusministerio.fi/etno
http://www.oikeusministerio.fi/etno
https://www.eventbrite.com/e/entrepreneurship-simplified-seminar-registration-85757606309
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INFO koulutuksesta pidetään 10.3. kello 10.00. (Veteraanikatu 2, K4-talo, 90130 Oulu) 
Lue lisää perustutkinnosta verkkoesitteestä. Tiedustelut Outi Heikkilä tai Johanna Autio-Lämsä (etu-
nimi.sukunimi@psk.fi) 

OAMK:ssa haku auki polkuopinnoissa maahanmuuttajille 

Oamk on maahanmuuttokoulutuksen vastuukorkeakoulu, ja auki ovat erillisvalinnat viidelle eri alalle: 
 
Fysioterapian polkuopinnot maahanmuuttajille, päivätoteutus 
Radiografian ja sädehoidon polkuopinnot maahanmuuttajille, monimuotototeutus 
Sairaanhoitotyön polkuopinnot maahanmuuttajille, päivätoteutus  
Sosiaalialan polkuopinnot maahanmuuttajille, päivätoteutus 
Liiketalouden polkuopinnot maahanmuuttajille, päivätoteutus 
 
Hakuaika polkuopintoihin päättyy 31.3.2020. Lisätietoja polkuopinnoista OAMKn verkkosivulta. 

Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 

 
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja. 

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 

2014–2020”, haku päättyy 25.2.2020 (ESR), 19.2.2020 (EAKR) 

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, 
Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi rakennerahasto-
ohjelmasta.  
ESR -hakemukset tulee jättää viimeistään 25.2.2020. Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraaviin teemoi-
hin: 

• Elinvoiman ja työllisyyden vahvistaminen yhteistyöhankkeilla 
• Osatyökykyiset ja ikääntyvät työelämään 
• Jatkuva oppiminen ja työelämäyhteistyö 
• Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen 
• Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen 

 
Hakemus tulee kohdistaa yhteen erityistavoitteeseen. Hakemuksia otetaan vastaan kaikille ESR:n toimin-
talinjoille (3-5) ja kaikkiin erityistavoitteisiin. 
 
Lisätietoa rakennerahasto-ohjelmasta, hakemisesta ja hakuohjeet rakennerahastot.fi –sivustolla. 

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen vuoden 2020 rahoitushaun ohjeet on 

julkaistu 
Sylvia-lisätukien vuoden 2020 rahoitushaku: 

• Laskennallisen korvauksen lisäosa ja bonusraha on ovat kuntien haettavissa ajalla 1.1–31.3.2020 
KEHA-keskuksesta.  

• Hätätapauksia vastaanottavat kunnat voivat hakea vuonna 2020 kuntaan saapuneista hätätapauk-
sista lisätukea 15.1.2021 asti suoraan TEM:n Sylvia-hankkeesta. 

 
Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat saatavilla Sylvia-hankkeen sivuilla: kotouttaminen.fi/sylvia 

https://www.psk.fi/media/koulutusesitteet_2020/esite-sote-pt-maahanmuuttajille.pdf
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/syksy-2020-polkuopinnot-maahanmuuttajille
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/rrAy3F3cY2Qd/content/ely-keskuksessa-on-eu-rahoitusta-haettavana-rakennerahasto-ohjelmasta-%E2%80%9Dkestavaa-kasvua-ja-tyota-2014%E2%80%932020%E2%80%9D-haku-paattyy-2-10-2019-esr-4-10-2019-eakr-/maximized?redirect=http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat?p_p_id=101_INSTANCE_rrAy3F3cY2Qd&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-4&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=3
https://kotouttaminen.fi/sylvia
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Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 
 

Monikielisten materiaalien listausta on päivitetty  

Kotona Suomessa hankkeen toimesta on listattu yhdelle asiakirjalle laaja kattaus erilaisista monikielisistä 
suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä materiaaleista. Listausta on nyt päivitetty ja pääset 
tutustumaan siihen hankkeen verkkosivuilla. Mikäli sinulla on tiedossa aiheeseen sopivaa verkossa olevaa 
materiaalia, eikä sitä ole listattu asiakirjaan, kerro vinkkisi Laura Ruuskaselle (etunimi.sukunimi@ely-
keskus.fi). 

Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa: FinMonik-tutkimus 2018-

2019 on julkaistu  

Raportissa esitetään FinMonik 2018 2019 -tutkimuksen tuloksia Suomen ulkomaalaistaustaisen aikuisväes-
tön terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi raportissa kuvataan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä työ-
elämä- ja maahanmuuttopalvelujen tarvetta ja käyttöä sekä luottamusta palveluihin. Tutkimus on luet-
tavissa Julkari järjestelmässä.  

Kotoutumisen kokonaiskatsaus on julkaistu  

Työllistyminen ei yksin ole osoitus onnistuneesta kotoutumisesta, eikä kotoutumiselle ole vain yhtä mit-
taria, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 21.1.2020 julkaisemassa katsauksessa. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee neljän vuoden välein Kotoutumisen kokonaiskatsauksen 
osana kotoutumisen seurantajärjestelmää. Seurantajärjestelmä ja vuoden 2019 kokonaiskatsaus jakautu-
vat seuraaviin teemoihin: työllisyys, koulutus, hyvinvointi, osallistuminen ja kaksisuuntainen kotoutumi-
nen. Vuoden 2019 kokonaiskatsaus koostuu indikaattoreita esittelevästä infografiikasta ja tutkimusjulkai-
susta. Lue lisää TEM:n verkkosivujen uutisesta.  

Vuonna 2019 oleskelulupaa haettiin yleisimmin työn perusteella 

Vuonna 2019 työ oli yleisin ensimmäisen oleskeluluvan hakuperuste. Tiedot käyvät ilmi Maahanmuuttovi-
raston julkaisemista vuoden 2019 vahvistetuista tilastoista. Kokonaisuudessa oleskelulupahakemusten 
määrä kasvoi lähes 5000 hakemuksella vuodesta 2018. Lue kotouttaminen.fi-sivuston uutinen oleskelulu-
vista. 
 
Yksittäistapaus–lyhytelokuvissa käsitellään myös syrjintää  

Yksittäistapaus-lyhytelokuvat ovat viidentoista elokuvantekijän, taiteilijan, tutkijan ja yhteiskuntavai-
kuttajan kollektiivisesti toteuttama elokuvatapaus. Elokuvasarjan lyhytelokuvat ovat fiktiota, mutta käsi-
kirjoitukset ovat lähtöisin kirjoittajien omista tosielämän havainnoista. Elokuvat kuvaavat arkisia hetkiä, 
joita olemme oppineet pitämään normaaleina, mutta jotka tarkemmin katsottuna osoittautuvat absur-
deiksi. Syrjintää käsitellään mm. Unelmaduuni elokuvassa, jonka pääset katsomaan elokuvan verkkosi-
vulta. Yksittäistapaus-kampanjan ja Erätauko-säätiön laatimat keskusteluohjeet auttavat käymään elo-
kuvasta rakentavaa keskustelua, joka auttaa näkemään uudella tavalla. Elokuvat ja niihin liittyvä keskus-
telumateriaali sopivat mm. työyhteisöjen, yliopistojen, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden käyt-
töön sekä itsenäisesti tutustuttavaksi.  
 
Migrin julkaisemat uudet videot kertovat turvapaikanhakijalle turvapaikkapro-

sessista  

Migri julkaisi videosarjan turvapaikkaprosessin eri vaiheista. Videot ovat osa turvapaikanhakijalle annet-
tavaa yleistä oikeudellista neuvontaa. Uudet videot kertovat konkreettisesti turvapaikkaprosessin kai-
kista eri vaiheista. Videot ovat katsottavissa Maahanmuuttoviraston Youtube-kanavalla.  

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
mailto:laura.ruuskanen@ely-keskus.fi
mailto:laura.ruuskanen@ely-keskus.fi
http://www.julkari.fi/handle/10024/139210?fbclid=IwAR2Rz-h8pkLQTWftvQvKtp8oUyqYtRPN0vqjvqo9tog47JAmWMTfiNlX7S8
http://www.julkari.fi/handle/10024/139210?fbclid=IwAR2Rz-h8pkLQTWftvQvKtp8oUyqYtRPN0vqjvqo9tog47JAmWMTfiNlX7S8
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajien-onnistunut-kotoutuminen-on-monen-tekijan-summa
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vuonna-2019-oleskelulupaa-haettiin-yleisimmin-tyon-perusteella
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vuonna-2019-oleskelulupaa-haettiin-yleisimmin-tyon-perusteella
https://www.yksittaistapaus.fi/elokuva/unelmaduuni/#unelmaduuni
https://www.yksittaistapaus.fi/elokuva/unelmaduuni/#unelmaduuni
https://www.youtube.com/user/Maahanmuuttovirasto
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Etelä-Suomen ETNO on tuottanut ”Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille van-

hemmille ” – oppaan  

Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille -oppaassa annetaan tietoa kiusaamisesta, häirin-
nästä sekä syrjinnästä ja kerrotaan, miten näihin ongelmiin on mahdollista puuttua. Opas on rakennettu 
keräämällä tutkittua tietoa aiheesta ja kuuntelemalla vanhempien näkemyksiä. Oppaasta vanhemmat 
saavat selkokielellä hyödyllisiä toimintatapoja tilanteen tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi.   
Opas on tehty kolmella kielellä ja löytyy myös sähköisinä versioina suomeksi, somaliksi ja venäjäksi.  
Lisäksi oppaan pohjalta on tuotettu somalinkielinen video, joka on katsottavissa Youtuben kautta.  

TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? IOM:n esitteet kiintiöpakolaiselle ja turvapaikanhakijalle   

IOM:n Suomen-toimisto on toteuttanut kiintiöpakolaisille esitteen työnhausta, joka sisältää välttämä-
töntä perustietoa työmarkkinoille suuntaamisesta. Tämän esitteen tiedot ovat hyödynnettävissä myös 
muiden maahan muuttaneiden ohjauksessa, joilla on oleskelulupa täydellä työnteko-oikeudella. Kiin-
tiöpakolaisille sunnattu esite löytyy Kongon swahiliksi, ranskaksi, arabiaksi, englanniksi, ruotsiksi ja suo-
meksi. Esite on ilmainen ja vapaasti jaettavissa, käytettävissä ja printattavissa.   
Turvapaikanhakijoille suunnattu vastaava esite löytyy arabiaksi, englanniksi ja suomeksi.  
 

Vigor-hankkeen materiaalit suojaikärajoista ja tyttöjen sukuelinten silpomisen 

puheeksiottamisesta 

Nyt suojaikärajoista on saatavilla tietoa arabiaksi, dariksi, persiaksi, soraniksi ja suomeksi! Tietojulisteet 
voi ladata itselleen Vigor-hankkeen verkkosivuilta. 
 
Vigor-hanke on myös julkaissut videon FGM:n puheeksiottamisesta. THL:n FGM-asiantuntija Mimmi Kouk-
kula kertoi meille yleisiä ammattilaisia mietityttäviä kysymyksiä puheeksiottamiseen liittyen. Me koko-
simme yhteen somalinaisia, jotka halusivat auttaa ammattilaisia. Videolla naiset kertovat omia kokemuk-
siaan ja näkemyksiään FGM:n puheeksiottamisesta.   
 

Nova-hankkeelta omakielisiä videoita  

Pakolaisnuorten tuki ry:n Nova-hanke kehittää monikulttuurista perhetyötä viestinnällisellä otteella ja 
rakentaa vuoropuhelua maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten nuorten ja heidän vanhempiensa välillä. 
Nyt on julkaistu nuorten ideoimia omakielisiä videoita, jotka on suunnattu vanhemmille. Videot välittä-
vät nuorten viestin vanhemmille: Millaista tukea he toivovat vanhemmiltaan? Mitä tietoa ja taitoja van-
hemmat tarvitsevat, jotta he voivat tukea nuoriaan vielä paremmin? Videot toimivat myös opetus- ja so-
siaalialan ammattilaisten työvälineinä. Videoiden kielet ovat suomi ja englanti, arabia, persia, somali.  

Videoiden teemat ovat:  
Dialogi nuorten ja vanhempien välillä  
Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=XB3RRd08B1Q (tekstitys englanniksi)  
Arabiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=0abFUC-n6dw  
Persiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=oUIA13Cxf8M  
Somaliksi: https://www.youtube.com/watch?v=TEWkELQEDuw  
Opiskelussa tukeminen  
Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=rah4Br0-OpA&t=316s (tekstitys englanniksi)  
Arabiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=BxRaukl_M1c  
Persiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=wbt1TOFL160  
Somaliksi: https://www.youtube.com/watch?v=TEWkELQEDuw  
Seurustelu Suomessa  
Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=6HwkfAVzbrw (tekstitys englanniksi)  

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175388/ETNO_fi.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175385/ETNO_so.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175387/ETNO_ru.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=2FcDutpipw0&feature=youtu.be
https://iom.fi/en/looking-job-tips-quota-refugees
https://vigorhanke.fi/tietoa/materiaalit/
https://vigorhanke.fi/tietoa/materiaalit/
https://www.youtube.com/watch?v=40zxGWuykDA
https://www.youtube.com/watch?v=40zxGWuykDA
https://www.youtube.com/watch?v=XB3RRd08B1Q
https://www.youtube.com/watch?v=0abFUC-n6dw
https://www.youtube.com/watch?v=oUIA13Cxf8M
https://www.youtube.com/watch?v=TEWkELQEDuw
https://www.youtube.com/watch?v=rah4Br0-OpA&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=BxRaukl_M1c
https://www.youtube.com/watch?v=wbt1TOFL160
https://www.youtube.com/watch?v=TEWkELQEDuw
https://www.youtube.com/watch?v=6HwkfAVzbrw
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Arabiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=_pKvyZebDWw  
Persiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=RYbBu6QsJnM  
Somaliksi: https://www.youtube.com/watch?v=rVnIMYQiFos  

  
Luonnonhoito kotoutumisen tukena opas julkaistu  

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri toteuttaa parhaillaan Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkan-
maalla -hanketta. Hankkeen pohjalta on tehty kolme opinnäytetyötä, joista yksi on Luonnonhoito kotou-
tumisen tukena, Opas toimijoille. Oppaassa kerrotaan luonnonhoidon toteuttamisesta ja luonnon hyödyn-
tämisestä kotoutumisen tukena. Opas ohjaa ja vinkkaa eteenpäin – olipa kyseessä pidempiaikainen hanke 
tai pienempi, kertaluonteinen tapahtuma.  
  
ARC-hankeen tulokset julkaistu  

Active Refugees in the Community (ARC) -hankkeen tulokset (Suomessa ja Ruotsissa) ja toimintamallit on 
julkaistu. Lue lisää ARC-hankkeesta ja toimintamalleista Pirkanmaan Marttojen sivuilta.   
  
The Netherlands Institute of Social Sciences on tutkinut vuoden 2014 maahan 

muuttaneita syyrialaisia haastatteluin ja rekisteriaineistolla.   

Raportti on hollanniksi, mutta englanninkielinen tiivistelmä ”Starting over” löytyy instituutin verkkosi-
vuilta.  
  
Migration Policy Institute Transatlantic Council on Migration (MPI) on tuotta-

nut uusia julkaisuja:    

- Integrating Refugees and Asylum Seekers into the German Economy and Society: Empirical Evidence and 
Policy Objectives käsittelee laajalla aineistolla viimeaikaisten pakolaistaustaisten sijoittumista Saksan 

työmarkkinoille ja yhteiskuntaan.   

- Beyond Work: Reducing Social Isolation for Refugee Women and Other Marginalized Newcomers käsitte-
lee tarvetta nähdä kotoutuminen työllisyyttä laajempana ilmiönä etenkin pakolaistaustaisten naisten 
osalta.  
  
SateenkaariKoto ry:n Pop up –palveluohjaushanke on tuottanut oppaita ja mal-

leja    

Palveluohjaushanke päättyy vuoden lopulla ja hanke on julkaissut Palveluohjaajan oppaan, Palveluoh-
jauksen toimintamallin ja Palveluohjauksen varhaiskasvatusmallin.    
Oppaat luettavissa opetuskotien sivulta Julkaisut & tutkimukset   
  

Kuluttajansuojasta saa nyt tietoa yhdeksällä kielellä    

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut videon Kuluttajansuojan perusasiat yhdeksällä eri kie-
lellä. Tavoitteena on tarjota tietoa kuluttajansuojan perusasioista ja tukea ongelmatilanteissa. Kohde-
ryhmänä ovat erityisesti maahan muuttaneet, mutta myös muut kuluttajaryhmät. Video on julkaistu suo-
men ja ruotsin lisäksi myös englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, farsiksi, turkiksi ja kurdiksi. Vi-
deon aiheina ovat esimerkiksi ostokset, reklamointi, kuluttajaneuvonta ja maksujärjestelyt.   
Kuluttajansuojan perusasiat –videot    
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_pKvyZebDWw
https://www.youtube.com/watch?v=RYbBu6QsJnM
https://www.youtube.com/watch?v=rVnIMYQiFos
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/10/2019/01/Kolu_Luonnonhoito_kotoutumisen_tukena_Opas_toimijoille.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/sites/10/2019/01/Kolu_Luonnonhoito_kotoutumisen_tukena_Opas_toimijoille.pdf
https://www.scp.nl/english/Publications/Summaries_by_year/Summaries_2019/Summary_Starting_over
https://www.scp.nl/english/Publications/Summaries_by_year/Summaries_2019/Summary_Starting_over
https://www.migrationpolicy.org/research/integrating-refugees-asylum-seekers-germany
https://www.migrationpolicy.org/research/integrating-refugees-asylum-seekers-germany
https://www.migrationpolicy.org/research/reducing-social-isolation-refugee-women-newcomers
https://www.sateenkaarikoto.fi/yhdistys/opetuskodit/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN_HaxFGGMpRj_zfkObKkT2UNxZlxr4hi
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MATEAS-hanke on tehnyt kotoutumisesta ja terveyspalvelujen käytöstä erikielisiä 

videoita    

MATEAS – Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina -hankkeen tavoitteena on tehdä suomalaiset 
terveyspalvelut ja näitä tukevat järjestötoimijat läpinäkyviksi ja saavutettaviksi kolmansista maista tul-
leille maahanmuuttajille.    
MATEAS-hankkeen materiaalit   
  
Turun Siirtolaisuusinstituutin Muuttoliikesymposiumin (17.-18.10.2019) esityk-

set katsottavissa verkossa    

Turussa järjestetyn kymmenennen valtakunnallisen Muuttoliikesymposiumin esitykset löytyvät Siirtolai-
suusinstituutin Youtube-kanavalta.  
 

Helsingin kaupungin nuorisopalvelun opas seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäise-

miseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä   

Nuorten Exit tukee ja kouluttaa nuorten kanssa toimivia ammattilaisia seksuaalisen kaltoinkohtelun tun-
nistamisesta ja puheeksiotosta. Oppaasta löytyy apua siihen, miten käsitellä teemaa nuorten kanssa en-
naltaehkäisevästi sekä siihen, miten toimia, jos kohtaa työssään seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneen 
nuoren. Ei seksuaaliselle kaltoinkohtelulle –opas.   
 

Muuta 

Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut on palkittu kunniamaininnalla Kunteko 

2020 vuoden yhdevertaisuusteko -kategoriassa. 

Kunteko on kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma, jolla edistetään kuntatyön 
tuloksellisuutta ja työelämän laatua sekä tuodaan esille kehittämistyötä. Kunteko palkitsee kehit-
tämistekoja eri puolilla Suomea. Maahanmuuttajapalvelut sai kunniamaininnan kehittämästään per-
heterapeuttisen keskustelutuen mallista, jota he tarjoavat perheenyhdistämisen kautta tulleille per-
heille. Lue lisää perheterapeuttisesta mallista Kunteko.fi-sivuilta.  
 
 
Onnittelut kunniamaininnasta!  
 

Kuluvan vuoden uutiskirjeet ovat luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa.  

Jos haluat tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä aiheesta 
sähköpostia Tanja Tammimiehelle (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi). 

Uutiskirje lähetetään sen Webropol-linkin kautta tilanneille. Jos olet jo tilannut uutiskirjeen aikaisemmin 
webropolin kautta, sinun ei tarvitse tehdä sitä uudelleen. Kyselyllä kerättyjä henkilötietoja käytetään 
tämän uutiskirjeen lähettämiseen ja alueellisen kotouttamistiedon levittämiseen.  
Tietosuojaseloste Kotona Suomessa –uutiskirjeille. 

https://projects.tuni.fi/mateas/videot/
https://www.youtube.com/channel/UCMFnJ-Kijeq0lnza5hUS5Kw
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/nuoriso/nuortenexit_esite_seksuaalinenhairinta_rgb_aineisto.pdf?fbclid=IwAR2pBPSrk0n9B2-5Ejf9zBHI22_LyVNbic2iOp8QV-P0zKYEZd0lfDAHFeU
Lue%20lisää%20perheterapeuttisesta%20mallista%20Kunteko.fi-sivuilta
http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/AFD989AA2B1C1456
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

